SERVICEKARTA
TE-byrån
- Registrera dig som arbetssökande
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Migrationsverket
Första uppehållstillstånd - EU-registrering - Fortsatt tillstånd Permanent uppehållstillstånd - Resedokument - Asyl Medborgarskap
(ansökan om uppehållstillstånd, EU-medborgares uppehållsrätt
eller besök för asylsamtal)

Grundläggande utkomststöd

Ditt arbete ska uppfylla minimikraven för arbete för att du ska kunna
omfattas av den finländska sociala tryggheten på basis av ditt arbete.
Villkoret gäller emellertid inte arbetstagare som anses flytta till Finland för
att stadigvarande bosätta sig här.
Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 18 timmar i veckan och din lön
uppgår till minst den lön som ska betalas enligt kollektivavtalet. Om det inte

finns något kollektivavtal inom branschen, ska lönen under en
månad vara minst 1189 euro i månaden i heltidsarbete.

Magistraten
-

FPA
-

Personbeteckning
Födelseregistrering
Registrering av medborgarskap
Registrering för att få en personbeteckning
Flyttanmälan

Kund

Skattebyrån
-

Polisen
-

Ansökan om ID-kort
Ansökan om pass

-

Integrationsporten
Som EU-medborgare kan du vistas i Finland i tre
månader på egen bekostnad. Om du vill stanna kvar
i Jakobstadsregionen och registrera dig som bosatt i
någon av regionens fem kommuner ska du ha
arbete, ett aktivt företag, en studieplats eller ett
långvarigt familjeband.

-

-

Inledande kartläggning (de som inte är TEbyråns klienter)
Råd och handledning och frågor kring
arbete, studier och praktik av
integrationsenhetens servicehandledare
Handledning vid medborgarskaps- och
familjeåterföreningsprocesser samt EUregistreringar.

Du kan be skattebyrån om personbeteckning om du
behöver den för beskattningsskäl – t.ex. när du arbetar i
Finland. För att få personbeteckningen ska du
personligen besöka ett skattekontor.
Skattekort

Socialbyrån
- Kompletterande och förebyggande utkomststöd
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EU-MEDBORGARE uppehållstillstånd
Om du är medborgare i
en EU-stat, Island,
Liechtenstein, Norge
eller Schweiz, behöver
du inget
uppehållstillstånd, men
du måste registrera dig
inom tre månader.

Om du har för avsikt att
bo i Finland mer än 3
månader, ska du ansöka
om ”registrering av
uppehållsrätten för EUmedborgare” hos
Migrationsverket. Ansökan ska
göras senast inom tre
månader från datumet
för inresa.
Ansökningsavgift: 54€.
Ansökan görs via
EnterFinland.

Du kan ansöka om
registrering av
uppehållsrätten om din
försörjning i Finland är
tryggad. Den kan vara
baserad på ett jobb,
studier, företagsverksamhet,
familjeband eller tillräckliga medel.
Dessutom kan du
registrera din uppehållsrätt om du har tillräckliga tillgångar för att
leva i Finland. Det
betyder att du klarar dig
utan utkomststöd.

Om du kommer till
Finland från utlandet för
att arbeta, behöver du
en finländsk
personbeteckning. Du
får personbeteckningen
på magistraten eller
skattebyrån. Hämta ett
skattekort på den
närmaste skattebyrån
och lämna kortet till din
arbetsgivare.

Vistelsetiden på 3
månader räknas alltid
från det att du varit
utanför Finlands
gränser.

Du kan komma till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att söka arbete här i högst sex månader om du har
fått intyg U2 från utreselandet. Medan du söker jobb omfattas du av den sociala tryggheten i det land som gett dig intyget. Du kan inte
samtidigt omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Källa: Migrationsverket, FPA
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ICKE EU-MEDBORGARE
uppehållstillstånd p.g.a jobb
Icke EU-medborgare behöver ett
uppehållstillstånd. För att få
uppehållstillstånd behöver du ha ett
jobb.

Källa: migri.fi

Om du redan har uppehållstillstånd i
Finland utifrån en annan grund, t.ex.
familjeband, kan du ha rätt att arbeta i
Finland. Då behöver du inte ett separat
uppehållstillstånd för att arbeta.

Om du har avlagt examen i Finland kan
du få ett tillfälligt uppehållstillstånd för
att söka arbete. Detta tillstånd kan
beviljas endast som ett fortsatt tillstånd
till ett uppehållstillstånd för studerande.
Ansök om tillståndet innan ditt
uppehållstillstånd för studerande löper
ut. Du kan få ett tillstånd för högst 1 år.
Detta tillstånd kan man endast få en
gång
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FPA
Ditt arbete ska uppfylla minimikraven för arbete för att du
ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten på
basis av ditt arbete. Villkoret gäller emellertid inte
arbetstagare som anses flytta till Finland för att
stadigvarande bosätta sig här.
Arbetsvillkoret uppfylls om du arbetar minst 18 timmar i
veckan och din lön uppgår till minst den lön som ska betalas
enligt kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal
inom branschen, ska lönen under en månad vara minst 1189
euro i månaden i heltidsarbete.

Kom ihåg! När du flyttar till Jakobstadsnejden…
Finsk personbeteckning
När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland eller om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare kan du samtidigt ansöka om en
finsk personbeteckning. Du kan även ansöka om en personbeteckning i Finland vid magistraten eller skattebyrån på din hemort. Mer information hittar
du på Infobankens sida Registrering som invånare.
Hemkommun i Finland
Om du flyttar till och blir stadigvarande bosatt i Finland registreras en hemkommun för dig i Finland. Hemkommunen är den kommun där du bor. När
du har en hemkommun har du rätt att använda denna kommuns tjänster såsom till exempel offentliga hälsovårdstjänster. För att du ska kunna få en
hemkommun i Finland måste du flytta till och vara stadigvarande bosatt i Finland. Om du bor i Finland tillfälligt, till exempel om du flyttar till Finland
för studier eller jobb under högst ett år, kan du vanligen inte få en hemkommun i Finland.
Du har möjlighet att få en hemkommun i Finland om:
du är finsk medborgare
du är medborgare i ett nordiskt land
du är medborgare i EU, Schweiz eller Liechtenstein och du har registrerat din uppehållsrätt i Finland
du har permanent (P) eller kontinuerligt (A) uppehållstillstånd som är i kraft
du är familjemedlem till en person som har en hemkommun i Finland
Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd) som är i kraft kan du få en hemkommun om du kan påvisa att det är din avsikt att bo
stadigvarande i Finland.
Stadigvarande boende kan påvisas till exempel genom följande omständigheter:
du har en arbetsplats i Finland och ditt arbetskontrakt är i kraft minst två år
du studerar i Finland och dina studier räcker minst två år
du är av finländsk härkomst
du har tidigare haft en hemkommun i Finland
du har varit fortlöpande bosatt i Finland under minst ett års tid.

ÖVERSIKT

Om du inte är medborgare i ett
nordiskt land, EU-medborgare eller
familjemedlem till en EUmedborgare som är bosatt i
Finland, behöver du ett
uppehållstillstånd.
Alla familjemedlemmar kan inte få
uppehållstillstånd. Vanligen kan
man få tillstånd om man är
make/maka, sambo, minderårigt
barn eller förälder till minderårigt
barn till personen bosatt i Finland.
Ofta krävs det även att personen
bosatt i Finland ska ha tillräckliga
medel för att försörja en
familjemedlem som flyttar till
Finland.

Om du är EU-medborgare behöver
du inte uppehållstillstånd i Finland.
Om du vistas i Finland mer än tre
månader, behöver du
ett registreringsintyg för EUmedborgare (Unionin kansalaisen
rekisteröintitodistus).
Om du avser att bo i Finland i över
tre månader, ska du ansöka
om Registrering av uppehållsrätten
för EU-medborgare hos
Migrationsverket. Ansökan ska
ställas senast inom tre månader från
datumet för inresa.
Om du flyttar till Finland för att bo
här stadigvarande i ett år eller
längre, ska du också registrera dig i
magistraten på din hemort.

Om du inte är EU-medborgare, men
din familjemedlem som är bosatt i
Finland är EU-medborgare, behöver
du ett uppehållskort för
familjemedlem (perheenjäsenen
oleskelukortti).

Om du är medborgare i ett nordiskt
land behöver du inte
uppehållstillstånd i Finland.
När du flyttar till Finland måste du
göra en flyttanmälan och gå och
registrera dig vid magistraten
(maistraatti) på din egen hemort.
Notera att du måste besöka
magistraten personligen. Gör
flyttanmälan senast inom en vecka
från din flyttningsdag.
För registreringen behöver du ett
officiellt identitetskort där ditt
medborgarskap framgår eller pass
som är i kraft.

